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 لالستخدام الرمسي فقط - اإلنرتبول 

  قرار

  : تعزيز العمل الدويل الذي يستهدف مكافحة العائدات غري املشروعةالموضوع

ــا الـــ  يف رومــا (إيطاليــا)  81إن اجلمعيــة العامــة للمنظمــة الدوليــة للشــرطة اجلنائيــة (اإلنرتبــول)، اجملتمعــة يف دور
  :2012تشرين الثاين/نوفمرب  8إىل  5يف الفرتة من 

رب الوطنية تتخذ أبعادا خطرية على الصــعيد الــدويل بســبب الفــرص الــيت تتيحهــا أن اجلرمية املنظمة ع إذ تدرك
  عوملة األسواق وتوفرها التكنولوجيا احلديثة،

التهديدات اخلطرية الــيت تطرحهــا املنظمــات اإلجراميــة علــى ســالمة املــواطنني وأمــنهم،  وإذ تضع في االعتبار
  مية االقتصادية ورفاه اجملتمع،فضال عن اآلثار الضارة اليت يلحقها الفساد بالتن

املتعلقــة بغســل األمــوال النامجــة عــن اجلرميــة والبحــث عنهــا وحجزهــا  1990باتفاقية سرتاسبورغ لعــام  وإذ تذكِّر
ا، واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة العابرة للحدود الوطنية، الصادرة يف عام  ، واتفاقيــة 2000ومصادر

يــب بالــدول األعضــاء إىل تقــدمي املســاعدة املتبادلــة يف مكافحــة  2003ملكافحــة الفســاد لعــام األمــم املتحــدة  الــيت 
  اجلرمية املنظمة والفساد، والتعاون السرتداد العائدات املتأتية من هذه اجلرائم،

كافــة، أن تداول العائــدات غــري املشــروعة وتــدفقها يشــكالن خطــرا كبــريا علــى اجملتمــع يف البلــدان   وإذ تالحظ
وأن أجنع الوسائل ملكافحة تفشــي اجلرميــة املنظمــة والفســاد تتمثــل يف منــع املنظمــات اإلجراميــة مــن جــين األربــاح غــري 

ا االقتصادية واملالية، ا بالتايل من قو   املشروعة وحرما

االت عـــن طريـــق قنـــوات االتصـــ 190بأمهيـــة اإلنرتبـــول وبقدرتـــه علـــى الـــربط بـــني بلدانـــه األعضـــاء الــــ  وإذ تقـــر
  املأمونة لتحسني تبادل املعلومات، والبيانات املالية حتديدا، وتسريع وتريته، 

ــا الـــ  AG-2009-RES-06بالقرار  وإذ تذكِّر يف ســنغافورة يف عــام  78الذي اعتمدته اجلمعيــة العامــة يف دور
اتيجية للمعلومــات عــن بشــأن إعــداد منصــة لتبــادل املعلومــات وأفضــل املمارســات وقاعــدة بيانــات فنيــة واســرت  2009

  مكافحة الفساد (أومربا)،

أن األمانة العامة قد أنشأت، بناء علــى هــذا القــرار، قاعــدة بيانــات جهــات االتصــال  وإذ تضع في االعتبار
العاملية التابعة لإلنرتبول لتبادل املعلومات احلساسة بني أجهزة مكافحــة الفســاد وطلبــات املســاعدة يف جمــال اســرتداد 

ال ســـيما مـــن خـــالل اســـتخدام نشـــرات اإلنرتبـــول الصـــادرة يف قضـــايا الفســـاد اســـتخداما أفضـــل ألغـــراض األصـــول، و 
  اسرتداد األصول،
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ا جهــات االتصــال العامليــة التابعــة لإلنرتبــول املعنيــة  كــذلك وإذ تقــر بأمهيــة االجتماعــات الثالثــة الــيت عقــد
املمارســات املتعلقــة باســرتداد األصــول وتنســيق  باســرتداد األصــول وخصصــتها لتعزيــز االطــالع املتبــادل علــى أفضــل

ــــا يف اجتماعهــــا األخــــري يف عمــــان (األردن) يف متوز/يوليــــو  العمليــــات يف هــــذا اجملــــال، وبأمهيــــة التوصــــيات الــــيت أقر
2012،  

نظمــة وغســل بالــدور الــذي يضــطلع بــه اإلنرتبــول ملســاعدة البلــدان األعضــاء يف مكافحــة اجلرميــة امل وإذ تــذكِّر
األمـــوال عـــن طريـــق مجـــع أفضـــل املمارســـات واملعـــارف امليدانيـــة املتخصصـــة وتعميمهـــا علـــى أجهـــزة إنفـــاذ القـــانون يف 
العــامل أمجــع، ومســاعدة الوحــدات املتخصصــة يف تبــادل املعلومــات امليدانيــة بســرعة عــرب االســتعانة بــأدوات اإلنرتبــول 

  ، ودعوة اخلرباء لالجتماع معا،وخدماته، وإنشاء أفرقة عاملة تابعة لإلنرتبول

ـــج مشـــرتك يف  وإذ تـــدرك الـــدور احملتمـــل والقـــّيم الـــذي ميكـــن أن تضـــطلع بـــه املنظمـــة يف الـــرتويج العتمـــاد 
مكافحـــة اجلرميـــة املنظمـــة واســـرتداد األصـــول غـــري املشـــروعة عـــن طريـــق نشـــر أفضـــل املمارســـات يف جمـــال التحقيقـــات 

  حمددة،وامليدان القضائي وإعداد برامج تدريب 

البلدان األعضاء على االستعانة بــأدوات اإلنرتبــول وخدماتــه علــى أوســع نطــاق، مبــا يف ذلــك منظومــة  تشجع
  نشراته وتعاميمه، لتعميم طلبات التعاون الشرطي والقضائي؛

البلدان األعضاء أيضا على اعتماد التشريعات الضرورية ليصــبح لــديها األدوات واهليئــات املتخصصــة  تشجع
ــا وإفســاح  القــادرة علــى اســتهداف املنظمــات اإلجراميــة عــن طريــق كشــف األصــول غــري املشــروعة واســرتدادها وإدار

  اجملال أمام استخدامها ألغراض مؤسسية أو اجتماعية؛

البلدان األعضاء على أن تسرِّع، قدر املســتطاع، وتــرية تبــادل املعلومــات امليدانيــة ذات الصــلة  كذلك تشجع
ــالتعزيز فعالية املرح ، واملرحلــة لة األولية من إجراءات كشــف األصــول غــري املشــروعة الــيت جيــب ضــبطها وحتديــد مكا

ــا إىل موطنهــا. ولتحقيــق هــذه الغايــة، ُتشــجَّع البلــدان األعضــاء، الالحقــة املتمثلــة يف  مصــادرة هــذه األصــول وإعاد
ختصاصــات مكرســة جلمــع املعلومــات بقدر ما تســمح بــه أنظمتهــا القانونيــة، علــى إنشــاء وحــدات وطنيــة متعــددة اال

عن األصول املالية وغريها اليت ميكن أن تساعد وحدات التحقيق والسلطات القضائية يف البحث عن األصــول غــري 
ـــا  املشـــروعة وضـــبطها. وتســـّهل هـــذه الشـــبكة الـــيت تضـــم وحـــدات متعـــددة االختصاصـــات األنشـــطة الـــيت تضـــطلع 

  ل جنائية مفيدة وتقارير مقارنة عن هذا املوضوع؛البلدان األعضاء وتساعد يف إصدار حتالي

ــذه املهــام  تعهــد إىل األمانــة العامــة لإلنرتبــول مبســؤولية تقــدمي الــدعم للمكاتــب املركزيــة الوطنيــة لالضــطالع 
ــدف وضــع اســرتاتيجية عامليــة جديــدة أكثــر فعاليــة ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة عــرب الوطنيــة والفســاد وغســل األمــوال 

اد عائـــدات اجلرميـــة. ولتحقيـــق هـــذه الغايـــة، تقـــرتح األمانـــة العامـــة علـــى البلـــدان األعضـــاء مبـــادرات مالئمـــة والســـرتد
يتضــمن اإلجــراءات القضــائية وإجــراءات التحقيــق ‘‘ منوذج مشرتك’’دف إىل تعزيز برامج حمددة وتنسيقها وإنشاء 
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